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Tapiolan Lämpö 

Kalevalantie 5, kortteli 16068, tontti 2 

Hulevesiselvitys 

1 HANKKEEN TAUSTA, TYÖN TAVOITE JA KAAVATILANNE 

Tämä hulevesiselvitys koskee Espoon Pohjois-Tapiolan kaupunginosan korttelin 16068 

tontin 2 asemakaavan muutosta. Selvityksen tarkoituksena on toimia kaavoituksen tu-

kena vertaamalla tontin nykytilannetta viitesuunnitelman mukaisesti rakennettuun tilan-

teeseen ja löytämällä alueelle sopivat hulevesien hallintaratkaisut. Hulevesien hallintara-

kenteet ja niiden mitoitus esitetään selvityksessä periaatteellisella tasolla. 

Selvitys pohjautuu Gullichsen-Vormala arkkitehdit KY:n laatimaan viitesuunnitelmaan. 

Selvityksen tilaaja on Tapiolan Lämpö. 

Selvityksessä on käytetty koordinaattijärjestelmää ETRS-GK25 ja korkojärjestelmää 

N2000. 

Kaavatilanne ja aluetta koskevat suunnitelmat 

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1979. Tontti on liike- ja pienteollisuusraken-

nusten korttelialuetta. Tontin tehokkuusluku on 0,7 ja 50 % tontin alasta saa käyttää ra-

kentamiseen. Alueella sijaitsee nykyisin Tapiolan Lämpö Oy:n toimisto ja varikko. Ase-

makaavoituksella osoitetaan uusi asuinkortteli Tapiolan Lämpö Oy:n tontille.  

Kalevalantielle sijoittuu pyöräilyn laatureitti, ja asemakaavoituksella mahdollistetaan riit-

tävät tilavaraukset parannettavalle kulku- ja pyörätielle sekä pikaraitiotien linjaukselle. 

Tilavarauksia on tutkittu kadun pohjoisreunaan, mikä vaikuttaa tontin rajaukseen sen 

etelärajalla. Myös tontin pohjoisrajalla katualueen laajentamista noin 2 metrin leveydellä 

tutkitaan asemakaavoituksen yhteydessä. 

Alue on ollut osa Maarinsolmun (221400) kaavahanketta, mutta se on erotettu kaavaeh-

dotuksen nähtävillä olon jälkeen omaksi kaavahankkeekseen. Maarinsolmun hulevesisel-

vitys on valmistunut vuonna 2015, ja sen päivitysversio suunnittelutilanteen muuttumi-

sen jälkeen valmistui vuonna 2016. Vuoden 2015 hulevesiselvitys osoitti laajemmalta 

Maarinsolmun kaava-alueelta tilavaraukset siirrettävälle tulvareitille. Tulvareitti sijoittuu 

tämän selvityksen tarkastelualueen ulkopuolelle. 

 

2 SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS 

Selvitysalue sijaitsee Espoon Pohjois-Tapiolan kaupunginosassa, pohjoisessa Metsänpojan-

kujan ja etelässä Kalevalantien rajaamalla alueella. Idässä alue rajautuu Metsänpojanpol-

kuun ja lännessä muihin korttelialueisiin.  

Tontilla sijaitsee nykyisin toimisto- ja varikkorakennus sekä pysäköintialue. Alue on pää-

osin rakennettua läpäisemätöntä pintaa; kattopintaa on noin 3170 m2 ja asfaltoitua pintaa 

noin 5000 m2. Tontin pinta-ala on noin 8650 m2. 
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Kuva 1 Asemakaavan muutosalue, korttelin 16068 tontti 2. 

 

Korkeussuhteet ja tulvaan varautuminen 

Selvitysalueella maanpinta on melko tasainen, nousten hieman pohjoisen ja luoteen 

suuntaan. Maanpinta on alueella keskimäärin korossa +2.0…+3.0. Maanpinta laskee 

suunnittelualueelta idän suuntaan, ja meritulvan tunnistettuja energiantuotannon- ja siir-

ron sekä maantien/pääkadun (Kehä I:n ja Kalevalantien-Otaniementien risteyskohta) tul-

variskikohteita sijoittuu tontin itäpuolelle. Kerran sadassa vuodessa toistuvan merive-

situlvan on kuvan 2 tulvariskikartassa osoitettu ulottuvan tontin kaakkoisnurkkaan sekä 

katualueelle tontin koillispuolelle. Vaaleansinisellä kuvatulla tulva-alueella vesisyvyys on 

alle 0,5 metriä. 

Kohteen suunnittelussa tulee huomioida merivesitulvakorkeudet. Suomen ympäristökes-

kuksessa laadittujen alimpien rakentamiskorkeussuositusten tavoitteena on, että raken-

nuksille aiheutuisi tulvavahinkoja vain keskimäärin kerran noin 100–200 vuodessa tai 

harvemmin esiintyvillä tulvilla. Kaavoituksessa käytettävissä alimmissa rakentamiskor-

keuksissa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttama merenpinnan nousu sekä 

paikallinen aaltoiluvara. Helsingin kohdalla alin suositeltava rakentamiskorkeus ilman aal-

toiluvaraa on +2,80 m (N2000). Aaltoiluvaraksi alueelle kortteliin 16068 on määritetty 

+20 cm kaavasuunnittelun aikaisemmassa vaiheessa. Rakennettaessa alle +3.00 kor-

keustason merivesi voi vaurioittaa rakenteita. 

 

Kuva 2 Tulvariskikartta harvinaisen meritulvan aikana, 1krt/ 100a toistuva tulva (Tulvakarttapalvelu, 
Tulvakeskus). Kartta täydennetty selvitysalueen rajauksella. 
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Maaperä 

Alueen maaperä on maaperäkartan mukaan savea. Maaperän vuoksi tontti ei sovellu kaik-

kien hulevesien imeytykseen, vaan tontilla suositaan myös viivyttäviä ratkaisuja. 

 

Kuva 3 Maaperäkartta (Espoon kaupunki). Kartta täydennetty selvitysalueen rajauksella. 

 

Maanpeite 

Selvitysalueella on vähäisiä määriä nurmialuetta sekä istutuksia, mutta valtaosin selvitys-

alue on vettä läpäisemätöntä katto- ja asfalttipintaa. 

 

Kuva 4 Vettä läpäisemättömät ja kasvillisuuden peittämät alueet (Seudullinen maanpeiteaineisto 
2020, HSY karttapalvelu). Kartta täydennetty selvitysalueen rajauksella. Kattopinnat ja päällystetty 
tie ovat kartassa valkoisella. 

 

Hulevesiverkosto 

Alue on HSY:n huleveden viemäröintialuetta, ja tontin hulevedet johdetaan kunnalliseen 

hulevesiviemäriin. Kalevalantietä ja Metsänpojankujaa pitkin itään johtavat hulevesilinjat 

purkavat hulevedet avouomaan, ja hulevedet johdetaan edelleen Kehä I:n alitse Laajalah-

den Maarinlahteen. 
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Kuva 5 Hulevesiverkoston nykytilakartta (Hulevesiselvitys, Espoo Maarinsolmu, Ramboll 2016). 
Kartta täydennetty suunnittelualueen sijainnilla (punainen merkintä). 

 

3 VIITESUUNNITELMA 

Korttelialueen viitesuunnitelman on laatinut Gullichsen-Vormala arkkitehdit KY. Viitesuun-

nitelmassa rakennukset reunustavat korttelialuetta, ja oleskelupiha muodostuu sisäpi-

halle. Katutason kerrokseen (lattiataso +3.05…3.50) sijoittuu pysäköintitilaa korttelialu-

een keskiosiin ja yhteistiloja sekä liiketiloja reuna-alueille. Toiseen kerrokseen korkoon 

+6.25 sijoittuu pysäköintitiloja ja sen ympärille asuintiloja lattiakorkoon +7.45. Pihakansi 

sijoittuu 3. kerroksen keskimäärin korkoon +10.15…10.40 ja on pihaa ympäröivien 

asuintilojen kanssa samalla tasolla. Viitesuunnitelmassa kansipihalle on kuvattu toteutet-

tavan oleskelu-, leikki-, kuntoilu- ja istutusalueita. Rakennukset ovat 6–10-kerroksisia. 
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Kuva 6 Viitesuunnitelma (Gullichsen-Vormala arkkitehdit KY 03/2022) 

 
 

Kuva 7 Leikkauskuva (Gullichsen-Vormala arkkitehdit KY 03/2022) 

 

Kalevalantien katualueen laajenemisen myötä tontin pinta-ala pienenee kaavamuutoksen 

yhteydessä. Tontin tuleva pinta-ala on noin 7 320 m2. Viitesuunnitelman mukaisen ra-

kentamisen jälkeen muutosalueen pinta-alasta läpäisemätöntä kattopinta-alaa on noin   

2 500 m2 ja viherkattoja 335 m2, viherpeitteisiä alueita noin 1 300 m2 ja muita alueita, 

kuten kulkureittejä, noin 1 200 m2. Korttelin reuna-alueilla rakennuksia ympäröivien ja 

katualueisiin liittyvien kulkureittien sekä korttelin lounaisosaan suunnitellun torialueen 

pinta-ala on noin 2 000 m2. 
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4 HULEVESIEN HALLINTA 

Tämän selvitys perustuu Kuntaliiton hulevesioppaan (2012) mukaisiin hulevesien hallin-

nan yleisiin periaatteisiin sekä Espoon kaupungin omaan hulevesiohjelmaan (2020). 

Kuntaliiton Hulevesioppaan mukaiset hulevesien hallinnan yleiset periaatteet: 

• hulevesien muodostumisen estäminen 

• hulevesien määrän vähentäminen eli käsittely ja hyödyntäminen syntypaikalla 

• johtaminen suodattavalla ja hidastavalla järjestelmällä 

• johtaminen yleisillä alueilla oleville hidastus- ja viivytysalueille, esimerkiksi kos-

teikkoihin 

• johtaminen purkuvesiin tai pois alueelta 

 

Espoon hulevesiohjeen (2020) mukaiset valumakertoimet eri pinnoille ovat: 

• katto 0,90 

• asfaltti 0,80 

• betonikivi 0,70 

• viherkatto 0,60 

• nurmikivi 0,50 

• kivituhka 0,40 

• sora 0,30 

• keinonurmi 0,20 

• nurmi 0,10 

 

Läpäisemätön pinta lasketaan eri pinnoille valumakertoimien mukaan. Tässä kohteessa 

viitesuunnitelman mukaan laskettu läpäisemätön pinta on: 

 

• A1 = katto n. 2500 m2 * 0,90 = 2250 m2 

• A2 = viherkatto n. 335 m2 * 0,60 = 200 m2 

• A3 = viheralue n. 1300 m2 * 0,10 = 130 m2 

• A4 = korttelin reuna-alueen kulkureitit ja torialue 2000 m2 * 0,70 = 1400 m2 

• A5 = muu piha-alue (valumakertoimen arvio 0,70) n. 1185 m2 * 0,70 = 830 m2 

• läpäisemätön pinta yhteensä A1 + A2 + A3 + A4 + A5 = 4810 m2 

 

 

Viivytysvaatimus 

Espoon hulevesiohjeen mukaan jokaista 100m²:a läpäisemätöntä pintaa kohden viivytys-

tilavuus on 1m³. Tässä kohteessa viitesuunnitelman mukaiseksi viivytystilavuudeksi saa-

daan noin 50 m3. 

 

Mitoitusvirtaama 

Mitoitusvirtaama läpäisemättömälle pinnalle on 0,0167dm³/sm² (10 min rankkasade). 

Mitoitusvirtaama (qv) lasketaan alla olevan kaavan mukaan: 

Läpäisemätön pinta (m²) x 0,0167dm³/ sm² = qv(dm³/s) 

Tässä kohteessa mitoitusvirtaama on: 4810 m2 x 0,0167dm³/ sm² = 80,3 dm³/s 

Hulevesien viivytysrakenteiden tulee tyhjentyä 12 h aikana. 
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Hulevesien ja tulvakorkeuden huomioiminen selvitysalueella 

Luontainen tulvareitti kulkee Kalevalantietä itään ja edelleen kohti merenlahtea. Huleve-

sien tulvatilanteessa tulee varmistaa pinnantasauksella, että tulvareitin kynnyskorko on 

rakennuksen seinustaa ja muita kriittisiä rakenteita alempana. 

Meriveden ja meritulvan vaikutus tulee huomioida alimman suositeltavan rakentamiskor-

keuden alapuolelle tulevissa rakenteissa, eikä sen alapuolelle tule sijoittaa kellareiden tms. 

sisäänmenoja. 

 

Kohteeseen sopivia menetelmiä hulevesien viivytykseen 

Hulevesien hallinnan yleisten periaatteiden mukaisesti alueella pyritään ensisijaisesti estä-

mään hulevesien muodostumista, ja tontilla hyödynnetään läpäiseviä pintamateriaaleja 

mahdollisuuksien mukaan. Tilanne paranee rakentamisen myötä, sillä alue on nykyisin 

pääosin vettä läpäisemätöntä pintaa. Viitesuunnitelma ja maaperä eivät mahdollista hule-

vesien imeytystä kokonaisuudessaan niiden syntypaikalla, mutta hulevesiä voidaan viivyt-

tää ja ohjata kasvillisuuden käyttöön osana tontin viherrakenteita. 

Tontilla on suunnitellun maankäytön vuoksi haastavaa sijoittaa hulevesien viivytyssäiliöitä, 

joten kansipihalla on suositeltavaa ohjata hulevesiä viherpeitteisille alueille kasvillisuuden 

käyttöön sekä toteuttaa kansirakenteeseen viivytystilavuutta lisääviä rakenteita. Kuvan 8 

mukaisella rakenteella kasvualusta (syvyys keskimäärin esim. 15 cm, huokostilavuus 

15%) yhdessä sen alle sijoitettavan hulevesikennoston (syvyys 5 cm, huokostilavuus 20%) 

kanssa viivyttää kansipihan suunnitelluilla, noin 700 m2 laajuisilla istutusalueilla hulevesiä 

noin 23 m3. Kansirakenteen viivytystilavuuden hyödyntäminen edellyttää hulevesien joh-

tamista istutusalueille pinnankallistuksilla. 

 

 

Kuva 8 Havainnekuva hulevesien käsittelystä kansipihalla 
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Katualueeseen liittyvällä tontinosalla viivytettäviä hulevesiä syntyy n. 14 m3. Hulevesiä on 

mahdollista käsitellä esim. kuvan 9 mukaisella imeyttävällä viherkaistalla, johon hulevesiä 

johdetaan pinnankallistuksilla. Katualueeseen liittyvillä osilla viivytystä voidaan tehdä 

myös maanalaisin rakentein, kuten vesitiiviillä viivytysputkella. 

 

 

Kuva 9 Hulevesien käsittely viherkaistalla. 

 

Kohteen kattovedet ja kaivojen kautta piha-alueelta kerättävät hulevedet viemäröidään 

kansirakenteisiin asennettavilla kaivoilla ja putkilla. Tällöin on tarvittaessa mahdollista 

tehdä kaivo- ja putkikohtaista hulevesien viivyttämistä valitsemalla kohteeseen normaalia 

isommat viemäriputket sekä asentamalla tarkastuskaivoihin kaivokohtainen virtauksen-

säätörakenne ylivuodolla varustettuna, kuvan 10 mukaisesti. 

 

 

Kuva 10 Kaivo- ja putkikohtainen hulevesien viivytysjärjestelmä sovitettuna kansirakenteeseen. 
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5  YHTEENVETO 

Tässä hulevesien hallinnan periaatteellisessa suunnitelmassa on tarkasteltu selvitysalu-

eella hyödynnettäviä hulevesien hallintaratkaisuja sekä selvitetty alustavasti tontilla 

syntyvien hulevesien määrää. Viitesuunnitelman mukaan alueen hulevesiä voidaan hyö-

dyntää osana kohteen viherrakentamista.  

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota tulvareitin korkeuteen suhteessa 

pinnantasaukseen ja pysäköintikerroksen sisäänajon korkeuteen, sekä huomioida alin 

sallittu rakentamiskorkeus. 

Jatkosuunnittelussa tulee myös tarkentaa hulevesilaskelmat ja viivytysrakenteiden tila-

vuudet vastaamaan lopullista rakennussuunnitelmaa ja kaavamääräyksiä. 
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